
Protokół nr 30/06
z posiedzenia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

z dnia 21 sierpnia 2006 r.

pod przewodnictwem Przewodniczącej Komisji Marii Wojciechowskiej.

Godz. rozpoczęcia: 14:30
Godz. zakończenia: 17:07
 
W posiedzeniu udział wzięli:

1. Maria Wojciechowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Braszko – Z-ca Przewodniczącej
3. Kazimierz Lewkowski
4. Zbigniew Skwarek

Temat posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
2. Stan przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Wnioski i inicjatywy uchwałodawcze.

Przebieg posiedzenia:
 
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby nie wyjeżdżać w teren ponieważ stan bazy oświatowej jest znany 
Komisji.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem propozycji – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 1. Protokół nr 29/06 z dnia 26 czerwca 2006 r. przyjęto jednogłośnie.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” przyjęciem – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

Ad. 2. Informację odnośnie sali gimnastycznej w Nowogrodźcu przedstawił przybyły na posiedzenie Sekretarz 
Gminy J. Kata. 22 sierpnia br. odbędzie się posiedzenie w Banku Gospodarki Krajowej dotyczące akceptacji 
warunków umowy w sprawie przyznanej dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. 
Przybyły na posiedzenie Burmistrz dodał,  że umowa na zakończenie sali jest  na dzień 30 września 2006 r. 
Przedłużają się sprawy z Interregu bo wszyscy są na urlopach. 24 sierpnia br. odbędzie się spotkanie w sprawie 
wyposażenia sali. Ponadto prowadzone są rozmowy z firmami w Specjalnej Strefie Ekonomicznej dotyczące 
sfinansowania wyposażenia.

Poproszona na posiedzenie Inspektor ds. Oświaty D. Kosior poinformowała, że należy zaplanować środki na 
wymianę okien w Szkole Podstawowej w Wykrotach (Sanepid przedłużył okres wymiany okien do 2007 roku). 
Następnie poinformowała o obiekcie przedszkola. Na modernizację budynku po szkole podstawowej przy ul. 
Asnyka potrzeba  około  400  tys.  zł.  Przedszkole  objęłoby  tylko pomieszczenia  niezbędne i  administratorem 
budynku będzie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Burmistrz dodał, że z chwilą pojawienia się środków przedszkole zostanie przeniesione. 

 Ad. 3. Opiniowanie projektów uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 rok,
Opinia pozytywna.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” opinią pozytywną  – 2, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.

2) w sprawie emisji obligacji komunalnych,
Projekt do dalszego przeanalizowania.

Ad. 4. Sprawy bieżące.

1. Dotyczy korzystania z boiska przez Klub Sportowy Cosmos z Milikowa.
Burmistrz poinformował, że klub może korzystać z boiska w Nowogrodźcu wtedy gdy jest wolne. 



2. Pismo  Pana  Jana  Wojciechowskiego  zm.  Wykroty  ul.  Parkowa  14/1  w  sprawie  podziału  budynku 
gospodarczego.

Skierować do Burmistrza celem rozpatrzenia. 
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

3. Propozycja wyznaczenia aglomeracji „Nowogrodziec”.
Komisja pozytywnie opiniuje projekt planu aglomeracji „Nowogrodziec”.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.

4. Zapoznano  się  z  zawiadomieniem  Sądu  Rejonowego  II  Wydział  Karny,  że  rozprawa  przeciwko  E. 
Szczerbieniowi oskarżonemu z art. 231§1 kk odbędzie się 19.09.2006 r.

5. Zapoznano się z notatką służbową sporządzoną ze spotkania w dniu 09.08.2006 r. w sprawie przeniesienia 
środków  budżetowych  w  roku  bieżącym  z  działu  710  rozdz.  71004  §  4300  na  dział  600  –  bieżące 
utrzymanie dróg.

6. Notatka  służbowa  sporządzona  ze  spotkania  w  dniu  08.08.2006  r.  w  sprawie  przeniesienia  środków 
budżetowych w roku bieżącym z działu 710 rozdz. 71035 § 6050 na dział 600 – bieżące utrzymanie dróg.

Komisja  uważa,  że  jak  najszybciej  powinny być  przeprowadzone procedury  przetargowe dot.  cmentarza  w 
Nowogrodźcu.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Burmistrz poinformował, że w roku bieżącym brak jest środków i należy zaplanować większą kwotę w budżecie 
na 2007 rok, na elementy niezbędne aby cmentarz mógł funkcjonować, a na obecnym cmentarzu jest na razie 
wystarczająca ilość miejsc do pochówku.

7. Zapoznano się z pismem Burmistrza do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowogrodźcu w sprawie pisma SPZOZ 250/2006.

8. Pismo Szkoły Podstawowej w Parzycach w sprawie wyrażenia zgody ma nadanie szkole imienia.
Komisja wnioskuje o wstrzymanie się z wydaniem opinii do momentu wdrożenia planu restrukturyzacji szkół na 
terenie gminy Nowogrodziec.
W głosowaniu udział brało 4 osoby, „za” –3, „przeciw” – 1, „wstrzymujących się” – 0.

9. Zapoznano się z pismem Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w sprawie budowy 
chodnika przy ul. Chrobrego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357.

10. Zapoznano się  z  zawiadomieniem Prokuratury Rejonowej  o  przesłanym do Sądu Rejonowego Karnego 
akcie oskarżenia przeciwko E. Szczerbień.

11. Zapoznano się z postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie sfałszowania dokumentacji dotyczącej 
remontu sali gimnastycznej przy ul. Lubańskiej.

12. Zapoznano się z pismem Inspektora kontroli państwowej M. Barzęc o kontroli i jej zakresie w Urzędzie 
Miejskim w Nowogrodźcu oraz dokumentacji Rady Miejskiej.

13. Zapoznano się  z  pismem Gminnego Centrum Kultury  i  Sportu w Kobierzycach  odnośnie  organizacji  i 
uczestnictwa w Dożynkach Wojewódzkich.

14. Zapoznano się z postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie znieważenia Radnych Rady Miejskiej.

Ad. 5. Wniosek:
Komisja wnioskuje o rozwiązanie problemu złej sytuacji bazowej (Szkoła Podstawowa w Wykrotach).

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 17:07 zamknęła posiedzenie. 

       Protokołowała:                                                                                                       Przewodniczyła:
                                                                                                                                 Maria Wojciechowska 

      Jolanta Janeczko                                                                                              Przewodnicząca Komisji




